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Beste Welpen en ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 is het alweer zover; het installatie weekend! 
Tijdens dit weekend worden de nieuwe Welpen middels een bepaalde ceremonie 
officieel in de groep opgenomen. Voor veel nieuwe Welpen zal dit misschien best een 
bijzonder moment zijn, omdat ze nu officieel een uniform met insignes en een das 
mogen dragen.  
 
Het weekend zal beginnen op zaterdag om 10:00 uur op onze blokhut ‘de Muggenhof’. 
We zullen verschillende activiteiten gaan doen die de nieuwe leden helpen onderdeel te 
worden van de ‘horde’ en kennis laten maken met het Jungleboek. Op zondag om 10.30 
uur worden de nieuwe Welpen officieel geïnstalleerd. Alle ouders, broertjes/zussen, 
opa’s en oma’s van deze Welpen zijn van harte uitgenodigd om de installatie bij te 
wonen en foto’s te maken. Na de installatie spelen we gezamenlijk een afsluitend spel 
(met iedereen die mee wil doen) en we verwachten het weekend op zondag rond 12.00 
uur ten einde te brengen.  
 
Alle nieuwe Welpen dienen bij de installatie in het bezit te zijn van een groene blouse 
zonder insignes. Deze blouse dient u zelf aan te schaffen op eigen kosten (verkrijgbaar 
via https://www.scoutshop.nl/voor-scouts/alles-voor-je-installatie/scoutfit-
welpenblouse-groen). Zorg dat (in geval van een tweedehands blouse) de blouse voor de 
installatie vrij is van alle insignes. Insignes kunnen namelijk alleen worden verdiend 
doordat de Welp bepaalde vaardigheden kan aantonen. Tijdens de installatie-ceremonie 
worden de eerste insignes van de Welp (en de das) aangebracht en daarmee worden ze 
officieel opgenomen in de groep. Best een bijzonder moment dus! Welpen die al 
insignes behaald hebben krijgen deze uiteraard ook dan opgespeld.  
 
Voor alle nieuwe Welpen worden nieuwe insignes en een scoutingdas met dasriem 
besteld. De leiding heeft een overzicht gemaakt wat iedereen nodig heeft. Ter 
verduidelijking hieronder de kosten: 
• Das € 8,25 
• Dasriem € 3,00 
• Insigne scouting Nederland € 2,00 
• Insigne regio € 0,80 
 
Het naambandje van Scouting Deurne, Welpen Piet van Hoek horde en het insigne 
speltakteken worden door Scouting Deurne betaald. Het totale pakket kost dan €14,05. 
Voor de installatie wordt u verzocht dit bedrag af te rekenen. Indien u al in bezit bent 
van oude insignes kunt u deze voor de installatie afgeven bij één van de leiding. 
Eventuele kosten worden dan in mindering gebracht. 
 

Opgeven voor het installatie weekend kan door een mailtje te sturen naar: 
welpenj@scoutingdeurne.nl 
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen. Wij hopen op 
een ouderwets gezellig weekend waarbij iedereen aanwezig is! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Welpenkader Piet van Hoek Horde 
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